WESTERKERK Terug naar
het begin activiteiten
2017/2018

OPEN OGEN, OPEN OREN
Micha Cursus
Met de Micha Cursus leer je samen hoe je ‘goed en recht
kunt doen’, dichtbij en ver weg. Tijdens de cursus
overdenk je samen Bijbelteksten maar doe je ook
individueel of met de andere cursisten opdrachten om je
talenten en gaven in kaart te brengen. Zo ontdek wat je
allemaal gekregen hebt en wat je te geven hebt.
In de Michacursus staan drie onderwerpen
centraal: ‘Schepping’, ‘Mensen’ en ‘Welvaart’. Inspiratie
vormt de uitspraak van de profeet Micha: ‘Er is jou,
mens, gezegd wat goed is, je weet wat de HEER van je
wil: niets anders dan recht te doen, trouw te betrachten
en nederig de weg te gaan van je God.’
Bijeenkomsten: 6 keer na de herfstvakantie. Leiding:
Peter Dijkstra en Udo Doedens. Aanmelden bij ds.
Doedens (601705; ugmdoedens@freeler.nl). Meer
informatie: www.michacursus.nl
MET EEN BOEK OP TAFEL
Bijbelkring
Iedere derde donderdag van de maand is er Bijbelstudie
ten huize van Dineke en Martijn Riet. Dit seizoen starten
we met de profeet Amos. Om 19.00 uur is er een
gezamenlijke
maaltijd
waaraan
desgewenst
deelgenomen kan worden. Om 20.00 uur start de
Bijbelstudie.
Aanmelden bij Corine Qualm: dcqualm@hotmail.com
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Preekvoorbereiding op woensdagochtend
Eens per maand op woensdagochtend in de Westerkerk
lezen we samen de Bijbeltekst van de volgende zondag.
Wat heeft de tekst te zeggen en wat kan er zondag over
worden gezegd? Leiding: ds. Udo Doedens.
U kunt zich per keer opgeven (vóór de dinsdag
voorafgaande aan de bijeenkomst) of voor alle keren
ineens (601705; ugmdoedens@freeler.nl).
Data: 25/10, 22/11, 17/1, 14/2; 21/3, 18/4, 16/5
Boekenkring
Wie van lezen houdt en graag met anderen van
gedachten wisselt over boeken, is van harte welkom op
de boekenkring. Deze wordt meestal op een
maandagavond gehouden. De aankondiging van de
bijeenkomsten is ruim van tevoren zodat er genoeg tijd
is om het boek te lezen. Op de avond zelf delen we met
elkaar wat aanspreekt, opvalt, raakt of misschien wel
ergert. Ook bespreken we de achtergrond van het boek.
Je kunt je voor deelname aan een kringavond aanmelden
via de agenda op de website of rechtstreeks bij Anja de
Zeeuw (info@adezeeuw.com). Het is mogelijk om
incidenteel mee te doen.
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IN GOED GEZELSCHAP
Westerontmoetingen
Westerkerkers wonen in heel Gouda en zelfs nog verder.
In de bijeenkomsten van de Kerkbuurten kom je
gemeenteleden tegen die bij jou om de hoek wonen. Dit
jaar komen de Kerkbuurten weer eenmaal bij elkaar, in
het voorjaar van 2018. Het thema voor de ontmoeting is,
hoe kan het anders, ‘Terug naar het begin.’ Waar begon
jouw weg in het geloof? Waar begint die steeds opnieuw?
Informatie bij Barend Alblas, Annelies Plaisier of Udo
Doedens.
Gemeentekring nieuwe stijl
De
Gemeentekringen
zijn
laagdrempelige
gespreksgroepen voor leden van de Westerkerk waar je
elkaar kunt ontmoeten en over zinnige dingen kunt
praten. We beginnen met een kort programma van drie
avonden (thema: Roepingsverhalen) om een groepje te
vormen en aan elkaar te wennen. Na drie keer beslis je of
je verder gaat en op welke manier.
Geef je individueel of samen op bij de scriba, Peter
Krauwinkel (daanenpeter@live.nl; 06-54617428).
Buurtmaaltijden De Walvis
Sinds juni kookt er een enthousiast kookteam vanuit de
Westerkerk in het nieuwe ontmoetingscentrum De
Walvis (Walvisstraat 1). We koken elke 2e zondag van de
maand voor iedereen uit de wijk (en daarbuiten) die het
leuk vindt om mee te eten.
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Inloop om 17.30u, start maaltijd om 18u. Opgeven kan
tot uiterlijk de donderdag vooraf aan de maaltijd
bij westerkoks@gmail.com (06-42967954).
Kosten zijn 5 euro pp of 10 euro voor een gezin.
EEN BREDERE HORIZON
Meditatie en Basiscursus christelijke meditatie
Iedere vierde woensdag van de maand wordt er in de
Westerkerk een begeleide christelijke meditatie
gehouden van 20-21.30 uur. Toegang gratis. Een
vrijwillige bijdrage voor de onkosten wordt aanbevolen.
Aanmelden per keer bij Corine Qualm (511230;
dcqualm@hotmail.com)
Bij voldoende aanmeldingen zal er in januari 2018 een
nieuw cursus christelijke meditatie georganiseerd
worden. 4 avonden waarin verschillende vormen
verkend en beoefend zullen worden. Kosten 40 euro.
Informatie en opgave bij Corine Qualm (511230;
dcqualm@hotmail.com)
WesterAvonden
Tijdens
de
WesterAvonden
worden
actuele
onderwerpen voor het voetlicht gebracht op het snijvlak
van geloof en maatschappij. Dit seizoen is de rode draad
het christelijk geloof in zijn oorspronkelijke gedaante.
We besteden aandacht aan oerbelijdenissen uit het
Nieuwe Testament, aan de plaats van de kerk in het
Midden-Oosten (Egypte en Syrië) en aan de Amish, een
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christelijke sekte die net zo wil leven als de eerste
christenen in Handelingen. Daarnaast houdt dr. Jan Henk
Hamoen uit Joure een lezing over de schilder Marc
Chagall. De eerste WesterAvond van dit seizoen is in
oktober of november. Let u op de aankondigingen.
Contactpersoon: Hans Wierenga (534927;
jhwierenga@gmail.com)
ALS JE OP DE BASISSCHOOL ZIT…
Kindernevendienst en Kerst- en Paasproject
Voor de kinderen uit onze gemeente die de basisschool
bezoeken, is er elke zondagmorgen kindernevendienst.
We maken gebruik van de methode Kind op Zondag. De
kinderen verlaten de kerk in de regel vóór de
schriftlezingen en keren terug tijdens het voorspel van
het slotlied. Voorafgaand aan Kerst en Pasen zijn er
kindernevendienstprojecten.
Informatie: Dennie van Kempen (670333;
kindernevendienst.westerkerk@hotmail.com)
Kinderpaaswake
Op de avond voor Paasmorgen is er een kinderpaaswake.
We beleven samen het laatste avondmaal zoals Jezus dat
met zijn discipelen gehouden heeft en luisteren naar het
verhaal dat hierbij hoort.
Contactpersoon: Marjolein Neuteboom (511858;
kindernevendienst.westerkerk@hotmail.com)
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Basiscatechese
Basiscatechese is catechese voor de hoogste groepen uit
het basisonderwijs en de eerste klas van het middelbaar
onderwijs, onder kerktijd. Dit seizoen zijn er zeven
bijeenkomsten, op de tweede zondag van de maanden
oktober, november, januari, februari, maart, mei en juni.
We schenken aandacht aan de chronologie van de Bijbel
en reiken de kinderen een raamwerk aan waarmee ze de
verschillende Bijbelse figuren en Bijbelboeken in een
perspectief kunnen plaatsen.
Contactpersoon: Arjan Roskam (582031;
arjanroskam@live.nl)
Sirkelslag kids
We doen dit jaar ook weer mee aan Sirkelslag KIDS! Je
weet wel: het actieve, gekke, soms chaotische bijbelspel
dat we, op hetzelfde moment spelen tegen honderden
andere groepen in het land. We weten niet welke
opdrachten uitgevoerd moeten worden, het enige dat we
weten is dat duizenden kinderen op datzelfde tijdstip
ook klaar zitten om de strijd aan te gaan tegen onze
groep.
Contactpersoon: Patty van der Hoeven (551195;
kindernevendienst.westerkerk@hotmail.com)
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Kinderkamp: 1-3 juni 2018
Elk jaar gaan de kinderen van groep 3-8 op kamp. Ieder
jaar gaan ongeveer 30 kinderen mee. Tijdens het kamp
gaan we met elkaar nadenken, praten, luisteren en
zingen over een thema. Maar ook aan sport en spel zal
het dit weekend niet ontbreken. Het kamp duurt twee
nachten van vrijdagavond tot zondagmiddag.
Contactpersoon: Dennie van Kempen (670333;
kindernevendienst.westerkerk@hotmail.com)
SPECIAAL VOOR DE JEUGD VANAF 12 JAAR
Westernight in de Westerkerk!
Zaterdagavond 30 september begint in de Westerkerk de
eerste echte Westernight! Tieners en jongeren zullen zich
die avond en nacht in gaan zetten om geld op te halen
voor het goede doel: Mercy Ships.
Tussen 19.00 en 22.00 uur is er een wasstraat voor de
kerk, voor slechts € 5 is uw auto weer blinkend schoon
en voor € 2,50 extra wordt ook de binnenkant
gereinigd. In de kerk kunt u ook allerhande klusjes
aanbieden. Tijdens het wachten kunt u natuurlijk in de
kerk terecht voor koffie, thee en iets lekkers. Tussen
19.00 en 20.00 uur is er ook een leuke knutselworkshop
voor de jongste kinderen.
Binnen Korte Akkeren kunnen ook bij u thuis klusjes
gedaan worden. Ramen zemen, glas weg brengen, gras
maaien, schoenen poetsen ... het klusteam is van alle
markten thuis!
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Zondagochtend 1 oktober serveren de jongeren (na een
korte nacht slaap in de kerk) voor de kerkdienst een
ontbijtje in de kerk. Dit allemaal om met elkaar geld in te
zamelen voor mensen die (medische) hulp hard nodig
hebben! Komt u ook langs?
Klusjes bij u thuis kunt u aanmelden bij Gea Rijkaart
(gcrijkaart@gmail.com) of Lenneke van Kempen
(lvkempen@caiway.nl).
Catechisatie
In de periode tussen september 2017 en maart 2018 zal
er in de Westerkerk catechisatie zijn voor iedereen die
op de middelbare school zit en tussen de 12 en 16 jaar
oud is. Tijdens catechisatie gaat het over God en over de
Bijbel, maar ook over school, kerk en hobby’s. Er zijn
drie blokken van 4 bijeenkomsten. Leiding: Theodoor
Schipper, Udo Doedens, Lenneke van Kempen en Hans
Ritmeester.
Contactpersonen: Udo Doedens (jongste groep) en
Lenneke van Kempen (oudste groep) (670333;
lvkempen@caiway.nl)
Jeugddienst
Op 19 november 2017 is er een jeugddienst voor tieners
in de Westerkerk. We gaan de dienst met een groepje
voorbereiden. Wil je meedoen? Laat het weten.
Contactpersoon: ds. Udo Doedens.
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Westsite
Westsite is de naam voor de tienerbijeenkomsten van de
Westerkerk en is er voor alle jongeren van 12 t/m 15
jaar. Elke eerste zondag van de maand komen we bij
elkaar. Tijdens de Westsite bespreken we thema's uit de
actualiteit of andere dingen die ons bezig houden.
Daarnaast is er ruimte voor gezelligheid en actief bezig
zijn. Naast de ontmoetingen op zondag zullen we ook een
aantal keer samen iets leuks gaan doen.
Contactpersoon: Klaas
krsluijs@gmail.com)

Reinder

Sluijs

(583802;

Club Jantje
Eens in de twee weken is er op vrijdagavond voor
jongeren van 12-15 jaar club in de Hof van St. Jan, Achter
de Kerk 10a te Gouda. Tijd: 20.00 uur-22.00 uur.
Jongeren uit de Westerkerk, Veste en Ontmoetingskerk
komen hier samen voor spel, creativiteit en ontmoeting.
Leiding: Roland Uittenbogaard en Patty van der Hoeven
(551195; p.h.koet@gmail.com)
SPECIAAL VOOR JONGEREN VANAF 15 JAAR
15 +
Zondag 17 september starten we weer met de
15+ groep. Na de dienst komen we bij elkaar in de
consistorie van de kerk. We eten met elkaar, praten met
elkaar naar aanleiding van een thema en natuurlijk is er
tijd om met elkaar bij te kletsen.
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De volgende data dat we bij elkaar komen zijn 8 oktober,
19 november en 17 december. We hopen je te zien!
Contactpersonen: Gea Rijkaart en Lenneke van Kempen
(670333; lvkempen@caiway.nl)
LEV – Leren, Eten, Vieren
Voor jongvolwassenen tussen de 18 en de 25 jaar zijn er
LEV-kringen. LEV staat voor Leren, Eten en Vieren. Eens
in de 3 weken komen we bij elkaar voor Bijbelstudie.
Regelmatig eten we vooraf gezamenlijk, wat ons ook de
gelegenheid geeft om even bij te kletsen. De kring
bestaat momenteel uit jongeren uit de Sint Jan, de
Oostpoort en de Westerkerk.
Informatie en aanmelden bij Patty van der Hoeven
(551195; p.h.koet@gmail.com)
VERDIEPING EN BELIJDENIS
Belijdenisgroep
Deze groep is bestemd voor iedereen die zich wil
verdiepen in de grondgedachten en de belangrijkste
verhalen van het christelijk geloof. Voor wie wil, is er de
mogelijkheid om na afloop van deze groep op Pinksteren
belijdenis te doen.
Informatie en opgave bij ds. Udo Doedens (601705;
ugmdoedens@freeler.nl)
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